
Napirendi pontok előadói

Előkészítés, Bizottsági 

állásfoglalás

Ülésezési szünet

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése tervezetének 

benyújtása

Előadó: polgármester     Az előterjesztés 

elkészítésében részt vesz: jegyző, hivatal 

gazdálkodási ügyintézői, valamennyi 

bizottság, különös tekintettel a PEB

A központi 

költségvetésről 

szóló tv. 

hatálybalépését 

követő 45. napig

Áht. (2011. évi 

CXCV. törvény)     

24. § (2)

 Saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 

megállapítása - középtávú tervezés

Előadó: polgármester     Az előterjesztés 

elkészítésében részt vesz: jegyző, hivatal 

gazdálkodási ügyintézői, valamennyi 

bizottság, különös tekintettel a PEB

a költségvetési 

rendelet 

elfogadásáig

Áht. (2011. évi 

CXXV. törvény)     

29. § (3)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság tájékoztatója működéséről

A Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A 2013. évben önkormányzati támogatásban részesült 

civil szervezetek beszámolóinak megtárgyalása

 Előadó: polgármester        Az 

előterjesztés elkészítésében részt vesz: a 

civil szervezetek vezetői, jegyző

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

elfogadása

Előadó: polgármester     Az előterjesztés 

elkészítésében részt vesz: jegyző, hivatal 

gazdálkodási ügyintézői, valamennyi 

bizottság, különös tekintettel a PEB

III.15. Áht. 25 § (1)

A Településrendezési Terv és a HÉSZ felülvizsgálata

Előadó: polgármester     Az előterjesztés 

elkészítésében részt vesz: jegyző, hivatal 

ügyintézői, valamennyi bizottság, 

különös tekintettel a TFB

Közbeszerzési terv

Előadó: polgármester     Az előterjesztés 

elkészítésében részt vesz: jegyző, hivatal 

dolgozói,   PEB

III.31
2011. évi CVIII. Tv. 

33 § (1)

Belső ellenőrzési beszámoló

Előadó: polgármester     Az előterjesztés 

elkészítésében részt vesz: jegyző, hivatal 

gazdálkodási ügyintézői, valamennyi 

bizottság, különös tekintettel a PEB

IV. 30

Kötelező közszolgáltatások helyzete a településen,   

tájékoztatók a közszolgáltatók működéséről
Előadók: A közszolgáltatók képviselői

Család- és gyermekvédelem helyzetének éves értékelése 

a településen

Előadó: jegyző  Az előterjesztés 

elkészítésében részt vesz: intézmény 

gyermekvédelmi felelősei, házi gondozó, 

családgondozó, védőnők,  Szociális 

Bizottság

V.31
1997. évi XXXI. 

törvény 96. § (6)

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK                                                                        

2014. ÉVI MUNKATERVE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEINEK TERVEZETT RENDJE

Az 

ülés 

ideje

Tervezett napirendek Határidő
Jogszabályi 

hivatkozás

2014. JANUÁR

2014. FEBRUÁR

2014. MÁRCIUS

2014. ÁPRILIS

Zárszámadás

Előadó: polgármester     Az előterjesztés 

elkészítésében részt vesz: jegyző, hivatal 

gazdálkodási ügyintézői, valamennyi 

bizottság, különös tekintettel a PEB

IV. 30 Áht. 91. § (1)

2014. MÁJUS



Napirendi pontok előadói

Előkészítés, Bizottsági 

állásfoglalás

Győrújbarát község sportegyesületeinek tájékoztatója 

tevékenységükről, az eredményekről

Előadó: egyesületi elnökök, Tárgyalja 

TFB

Tájékoztatók Győrújbarát egészségügyi szolgáltatóitól

Előadók: háziorvosok, védőnők, 

gyermekorvos, fogorvos      Az 

előterjesztések elkészítésében részt vesz: 

jegyző, TFB

Az adófizetési morál elemzése a településen, az 

önkormányzat vagyoni helyzetének áttekintése, a 

kintlévőségek értékelése

Előadó: polgármester   Az előterjesztés 

elkészítéséért felelős: jegyző     Az 

előterjesztés elkészítésében részt vesz: 

PEB

Ülésezési szünet

Ülésezési szünet

Beszámoló az önkormányzat 2014. év I. félévi 

gazdálkodásának helyzetéről

Előadó: polgármester     Az előterjesztés 

elkészítésében részt vesz: jegyző, hivatal 

gazdálkodási ügyintézői,  PEB

IX. 15 Áht. 87 § (1)

2014. évi költségvetési rendelet módosítása, 

Győrújbarát kitűntető címek adományozása, Alakuló 

Ülés összehívása

Előadó: polgármester     Az előterjesztés 

elkészítésében részt vesz: jegyző, hivatal 

gazdálkodási ügyintézői,  PEB

Közmeghallgatás

Tájékoztató az önkormányzat 2014. harmadik negyed 

éves gazdálkodásáról

Előadó: polgármester     Az előterjesztés 

elkészítésében részt vesz: jegyző, hivatal 

gazdálkodási ügyintézői,  PEB

X.31. Áht. 24 §, 87 § (1)

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési 

koncepciójának meghatározása

Előadó: polgármester     Az előterjesztés 

elkészítésében részt vesz: jegyző, hivatal 

gazdálkodási ügyintézői,  PEB

X.31. Áht. 24 §

Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: polgármester     Az előterjesztés 

elkészítésében részt vesz: jegyző, hivatal 

dolgozói,  PEB

Rendezvényterv elfogadása Előadó: polgármester

A képviselő-testület 2015. évi munkatervének 

elfogadása
Előadó polgármester

Térítési díjak felülvizsgálata Előadó: polgármester

Beszámoló a jegyző 2014. évi teljesítményértékeléséről 

és a 2015. évi teljesítménykövetelmények 

meghatározása

Előadó: polgármester

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi 

tevékenységéről
Előadó: jegyző

Beszámoló adóztatásról Előadó: jegyző XII. 31.
1991. évi XX. Tv. 

138 §  (3)

A 2015. évre szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása Előadó: jegyző   Tárgyalja: PEB XII. 31. Mötv. 119 §

Az 

ülés 

ideje

Tervezett napirendek Határidő
Jogszabályi 

hivatkozás

2014. JÚNIUS

2014. JÚLIUS

2014. AUGUSZTUS

2014. SZEPTEMBER

2014. OKTÓBER

2014. NOVEMBER

2014. DECEMBER


